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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO 
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI 

za okres od do 9.07.2021 r. do 28.09.2021 r. 

 

Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Od lipca do września 2021 roku wydano 252 decyzje na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe, specjalne celowe, zasiłki celowe na dożywianie, zakup posiłków dla dzieci w 
szkole, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze, 20 
zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”, 5 Kart Dużej Rodziny, 70 wniosków o 
przyznanie stypendiów. 
 
2. We wrześniu 2021 r. wydana zostanie 4 paczka z pomocy żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020. 
  
Zadania oświatowe 
 
1. Po przerwie wakacyjnej uczniowie powrócili do szkół. Zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, szkoły zapewniają uczniom najbardziej optymalne oraz higieniczne 
warunki do nauki i zabawy, a pracującym w placówkach nauczycielom i obsłudze 
odpowiednie warunki niezbędne do komfortu i najwyższej jakości pracy. W placówkach 
przestrzegane są obostrzenia, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez 
ograniczenie transmisji zagrożenia, jakim jest wirus COVID - 19. Zaistniała sytuacja 
wymaga nie tylko dostosowania organizacji zajęć edukacyjnych do panujących 
warunków, lecz także kwestii żywienia, dowozu dzieci do szkół, dezynfekcji 
pomieszczeń oraz postępowania w przypadku sytuacji podejrzenia zakażeń wśród 
uczniów lub personelu. 
Z powodu potencjalnego zagrożenia pandemią, wraz z początkiem nowego roku 
szkolnego szkoły wprowadziły dziennik elektroniczny eszkola24.pl. W razie 
wprowadzenia nauki zdalnej, wszystkie szkoły są przygotowane do prowadzenia zajęć 
na platformie Microsoft Teams.  

2. W roku szkolnym 2021/2022 naukę w szkołach rozpoczęło 441 uczniów. 
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów w klasach I-

VIII 

„0” Punkt 

przedszkolny 

Ogółem 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w 

Gnojnie 

134 17 19 PP I 

12 PP II 

182 

2. Szkoła Podstawowa w 

Jarząbkach 

36 10 20 66 

3. Szkoła Podstawowa w 

Balicach 

34 7 5 46 
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4. Szkoła Podstawowa w 

Raczycach 

108 25 14 147 

 Ogółem 312 59 70 441 

 

Liczba uczniów w klasach 1 – 8 wynosi 312 
Liczba uczniów w oddziałach zerowych wynosi 59  
Liczba dzieci w punktach przedszkolnych wynosi 70 
Liczba uczniów ogółem wynosi 441 

3. Po zdaniu egzaminów przed Komisją Kwalifikacyjną i Komisją Egzaminacyjną, do 
grona nauczycieli dyplomowanych dołączyła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w 
Jarząbkach, natomiast do grona nauczycieli mianowanych dołączyła nauczycielka ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie.  

4. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana kwota 
21.000,00 zł na zajęcia wspomagające w szkołach. Szczegółowe informacje dotyczące 
podziału w/w kwoty przedstawia poniższa tabela: 

Szkoła Liczba godzin Kwota 

SP Balice 75 5.250,- 

SP Gnojno 90 6.300,- 

SP Jarząbki 60 4.200,- 

SP Raczyce 75 5.250,- 

 

5. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w każdej placówce oświatowej 
przeprowadzone niezbędne prace remontowe. 

- W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie wykonano remont 
wewnętrzny pięciu klas, pomalowano korytarz w starszej części budynku oraz usunięto  
usterki w całym obiekcie. 

- W Szkole Podstawowej w Jarząbkach pomalowano: dwie sale lekcyjne, korytarz 
górny, zalane sufity w trzech salach lekcyjnych. Ponadto uzupełniono i pomalowano 
elewację zewnętrzną, kaloryfery i rury do CO, lamperie na klatce schodowej i korytarz 
wejściowy. 

- W Szkole Podstawowej w Raczycach pomalowano: urządzenia na placu zabaw, 
cztery pomieszczenia w kuchni szkolnej, w tym: korytarz, WC, szatnię, wyparzacz 
termosów. Pomalowano również jedną salę lekcyjną i wykonano drobne prace 
konserwatorskie. 



3 

 

- W Szkole Podstawowej w Balicach ocieplono i położono strukturę na dwóch ścianach 
na zewnątrz budynku szkoły (od strony ośrodka zdrowia i boiska) oraz pomalowano 
klatkę schodową i korytarz dolny wewnątrz budynku. 

Inwestycje i przetargi 
 
1. Trwają prace remontowo- budowlane, polegające na  przebudowie budynku po byłym 
posterunku policji w Gnojnie, celem utworzenia świetlicy środowiskowej w ramach 
realizowanego przez gminę Gnojno projektu pn. „Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie 
świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”. Roboty budowlane 
polegają na kompleksowej przebudowie wnętrza budynku wraz z instalacjami, wymianie 
stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniu sufitów podwieszanych, uzupełnieniu tynku, 
gipsowaniu ścian, malowaniu. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia robót 
datowany jest na 15 października 2021 roku. Projekt dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 9. Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem.  

2. Gmina Gnojno została zaproszona do tworzenia strategii ponadlokalnej, której celem 
jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju zrzeszonych samorządów w ramach 
zawartego między nimi Porozumienia. Pomoże to zwiększyć efektywność 
podejmowanych działań inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno - 
gospodarczego i przestrzennego zrzeszonych gmin, przy wykorzystaniu kierunków i 
instrumentów wsparcia dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i 
europejskim, w tym programów dofinansowanych z budżetu unii europejskiej z 
najbliższej perspektywy budżetowej na lata 2021 – 2027. Porozumienie zostanie 
podpisane w dniu 27.09.2021 roku na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Chmielniku, 
pomiędzy gminami: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów.  
 
3. Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania 
pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 189  w 
miejscowości Gnojno”. Modernizowany odcinek położony jest pomiędzy przysiółkiem 
„Kaleby” a drogą powiatową nr 0027T Gnojno - Gorzakiew - Skadla. Droga zostanie 
wyrównana i utwardzona kruszywem łamanym, na długości 432 m i szerokości 3,5 m.  
  
4. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg o dofinansowanie zadań, które będą realizowane w  2022 roku, w dniu 
25.08.2021 r. Gmina Gnojno złożyła dwa wnioski aplikacyjne wraz z wymaganymi 
załącznikami na realizację poniższych zadań: 

 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno - Pożogi - Wierzbie” - 
odcinek od drogi wojewódzkiej nr 765 do km 0+720; 

 „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 128/6 i 803 w 
miejscowości Raczyce” - odcinek od drogi powiatowej nr 0030T Skadla – 
Widuchowa - Bronina, obok Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej w 
Raczycach. 
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5. W ramach pierwszego pilotażowego naboru wniosków z Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”  - Gmina Gnojno złożyła dwa wnioski na: 

 „Przebudowę obszarów i obiektów użyteczności publicznej połączoną z 
nadaniem nowych funkcji na terenie gminy Gnojno”. 

Zadanie obejmuje:  

   poprawę estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół Kościoła Św. 
Jana Chrzciciela w Gnojnie, 

  zagospodarowanie terenu wokół budynku SP w Gnojnie, które będzie polegało 
m.in. na przebudowie boiska, tworzeniu ciągów komunikacyjnych, pasów zieleni, 
budowie parkingów, 

 budowę parku sportowo – rekreacyjnego w msc. Gnojno,  

 budowę dwóch sal gimnastycznych przy SP w Jarząbkach i Balicach,  

 budowę zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w msc. Skadla, 

 budowę zbiornika na cele rolnicze w msc. Jarząbki.  

Wszystkie wymienione obiekty będą wyposażone w systemy OZE do produkcji i 
gromadzenia energii elektrycznej. 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 7.999.200,00 zł. 

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema oczyszczalniami ścieków 

oraz odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Gnojno”. 

 

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w zakresie 
dwóch zlewni: w południowej części gminy zlewnię Balice, a w części centralnej zlewnię 
Raczyce. Ścieki odprowadzane będą do nowo projektowanych oczyszczalni o 
przepustowości do 100 m3/d z możliwością rozbudowy, posadowionych w okolicach 
miejscowości Bugaj oraz Raczyce. Dla każdej zlewni przewidziano budowę ok. 10 km 
sieci. Budowa odcinków stanowi rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. Kwota 
dofinansowania wynosi 26.125.000,00 zł. Trwa oczekiwanie na informacje o 
rozstrzygnięciu naboru. 

Różne 
 
1. W ramach realizacji funduszu sołeckiego: 

-  trwa sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne, 
- zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynkach OSP w sołectwach: Gnojno i 
Gorzakiew, 
- wymieniono oprawy oświetlenia drogowego na 49 słupach z typu LRF 250 na oprawy 
ledowe 50V w następujących sołectwach: Rzeszutki - 12 szt., Wola Zofiowska - 8 szt., 
Zawada - 8 szt., Balice - 2 szt., Bugaj - 7szt., Janowice Raczyckie - 12 szt., 
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- zamówiono urządzenia na doposażenie placu zabaw w sołectwach: Gnojno, Wola 
Bokrzycka, Ruda. 

2. 15 sierpnia br. w miejscowości Wólka Bosowska odbyła się II edycja Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Bieg został zorganizowany przez Wójta Gminy 
Gnojno oraz Ponidziańskie Stowarzyszenie „Tukidydes”. W wydarzeniu wzięło udział 
około 100 osób z terenu gminy Gnojno i powiatu buskiego. 
 
3. 22 sierpnia 2021 r. w Janowicach Raczyckich odbył się festyn rodzinny połączony z 
zawodami strażackimi. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci, w tym 
pokaz gaszenia pożaru i dmuchane zjeżdżalnie. W czasie festynu działały dwa punkty 
informacyjne: #Szczepimy się oraz Narodowego Spisu Powszechnego.  
Inicjatorami wydarzenia były: władze gminy, radny Damian Hen oraz Zarząd Gminny 
OSP. 
Wielkie słowa podziękowania za tak cenną inicjatywę kieruję do pana 
przewodniczącego rady gminy oraz radnego Damiana Hena. Szczególne słowa 
podziękowania należą się także strażakom, którzy dali niezły popis swoich umiejętności.  
 
4. We wrześniu 2021 roku mija setna rocznica powstania Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Krajowe obchody jubileuszu odbyły się w Warszawie, w dniach 3 - 4 
września. Powiat buski godnie reprezentował poczet sztandarowy OSP w Balicach, w 
skład którego weszli: - dh Ewelina Baran, - dh Krzysztof Baran, - dh Tomasz Borowiec, - 
dh Adam Ciosek. 
 
5. 9 września br. w budynku OSP w Gnojnie miało miejsce spotkanie z pracownikami 
Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tematem spotkania, w 
którym wzięli udział m.in. pracownicy Urzędu Gminy na czele z panem wójtem, radni, 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, było zapoznanie z aktualnymi możliwościami 
finansowania działalności organizacji pozarządowych.  
 
6. W dniu 17 września br. odbył się I ustny przetarg nieograniczony, podczas którego 
sprzedano 5 działek budowlanych położonych w miejscowości Gnojno za cenę 
219.788,70 zł. 

7. W sobotę, 25 września 2021 r., przy Szkole Podstawowej w Balicach odbył się festyn 
plenerowy w ramach Narodowego Programu Szczepień. Podczas festynu dzieci mogły 
skorzystać m.in. z bezpłatnej strefy zabaw, natomiast dorośli, oprócz możliwości 
podziwiania wyrobów rękodzieła ludowego, mogli się udać do punktu szczepień 
przeciwko COVID-19. Wszyscy uczestnicy zabawy mieli możliwość skosztowania 
przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Balicki 

dwór.  
 
8. Wójt Gminy Gnojno wydał 10 zarządzeń, które zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
9. W okresie między sesjami odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

  


